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A II. János Pál Kollégium és Szakkollégium 

Diákbizottságának, Felvételi Bizottságának és Választási Bizottságának 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

(DB SZMSZ) 

 

 

 

Preambulum 
 

A II. János Pál Kollégium és Szakkollégium (továbbiakban: Szakkollégium) Diákbizottsága 

(továbbiakban: DB) a szakkollégistáknak a Szakkollégium Chartában meghatározott szubszidiaritás elve 

alapján működő önkormányzati-képviseleti szerve, mely által a diákoknak kiemelt szerepe van az 

intézmény operatív irányításában. A Diákbizottság, ahogy a Szakkollégium Szervezeti és Működési 

Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) is megfogalmazza, „a szakkollégisták képviseleti szerve, és a 

szakkollégiumi öntevékenység és önkormányzatiság fő letéteményese.” (SZMSZ 18. § (1)). A DB, illetve a 

DB által delegált, vagy ellenőrzött testületek az SZMSZ 20. § alapján saját működésük szabályait a 

következőkben állapítják meg.  

 

I. RÉSZ 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. §  (1) A DB a szakkollégistákat és a Szakkollégiumot érintő minden kérdésben döntési vagy 

javaslattételi joggal rendelkezik (SZMSZ 19. §), s munkájáért a szakkollégium diákközösségének felelős.   

(2) A DB a Szakkollégium más szerveivel együttműködve, azonban azoktól függetlenül látja el feladatait. 

(SZMSZ 18. § (2)) 

2. § Jelen szabályozás hatálya kiterjed a DB-, a Felvételi- és a Választási Bizottság tagjaira, valamint a 

DB működése során a DB ellenőrzése alá tartozó esetekben minden szakkollégistára. 

 

 

II. fejezet 

A DB feladatai és hatásköre 

 

 3. § (1) A DB az Igazgatóval és Igazgatósággal közösen jár el az alábbi ügyekben: 

a) az Igazgatósággal egyeztetve szervezi a Szakkollégium életét, melynek keretében 

gondoskodik a közösségi és kulturális programok (különösen a szimpóziumok (Tanulmányi 

Szabályzat (továbbiakban: TSZ), előadások, lelkigyakorlatok, rekollekciók, nyári tábor, 

kollégiumi hétvége, tanulmányi hétvége (TSZ 7. §, 8. §, 9. §) megszervezéséről, 

lebonyolításáról és felügyeletéről, 

b) felel a Szakkollégium szabályzatainak betartásáért és betartatásáért, 

c) az Igazgatósággal egyeztetve szervezi és felügyeli a honlap szerkesztését, 

d) az Igazgatóval egyeztetve szervezi a szakkollégiumi együttéléssel kapcsolatos mindennapi 

teendők ellátását, irányítja és ellenőrzi az eszközállomány felhasználását, nyilvántartását 

(SZMSZ 19. § (2) (f)), 

e) az Igazgatósággal egyeztetve kidolgozza a Szakkollégium Házirendjét, illetve annak 

mellékleteit a Konyharendet (SZMSZ 19. § (2) (c), 27. § (4)),  



2 

 

II. János Pál Kollégium és Szakkollégium Diákbizottságának, Felvételi Bizottságának és Választási Bizottságának Szervezeti és  Működési Szabályzata 

f) a szakkollégisták közösségi munkájának figyelemmel kísérése (Felvételi és Tagság 

Szabályzat (továbbiakban: FTSZ) 26. § (1)), 

g) az Igazgatóval egyeztet a szakkollégistákkal megkötendő Tagsági és Bérleti Szerződésekről 

(FTSZ 25. §), 

h) az Igazgatóval együttműködve szervezi a Szakkollégium kapcsolattartását más 

szakkollégiumokkal, valamint egyházi és civil szervezetekkel (SZMSZ 19. § (2) (e)), 

i) az Igazgatóval egyeztetve kialakítja a felvételi eljárásának menetrendjét, illetve a felvételi 

kérdéseket (FTSZ 9. § (1), 10. §, SZMSZ 19. § (2) (d)), illetve elnöke és a felvételiért felelős 

DB tagja révén részt vesz a felvételi eljárásban. 

 

(2) A DB saját hatáskörében eljárva: 

a) kialakítja a tanév gyakorlati képzési formáinak vállalásait (közösségi vállalások), 

meghatározza azok felelőseit, ellenőrzi végrehajtásukat, illetve az illetékességgel rendelkező 

DB tag révén minden szemeszter végén ellen jegyzi ezen kötelezettségek teljesítését (TSZ 9. 

§), 

b) irányítja és ellenőrzi az eszközállomány felhasználását és nyilvántartását (SZMSZ 19. § (2) 

(f)),  

c) fegyelmi ügyekben eljárást kezdeményezhet (FTSZ 33. §), s azok kivizsgálásában az 

Igazgatóság kérésére részt is vehet, 

d) pályázatok révén részt vesz a szakkollégiumi forrásteremtésben (SZMSZ 18. § (3)) 

 

 4. § A DB az általa meghatározott feladatok ellátására és általa meghatározott időtartamra, egyedi 

határozatával szakkollégistákat (DB megbízott) bízhat meg, vagy eseti bizottságokat (DB eseti bizottság) 

hozhat létre.  A szakkollégisták, illetve a bizottságok képviselői a munkájukról a Diákbizottság ülésén 

kötelesek beszámolni. 

5. § A DB-t – egyetértése esetén – az Igazgatóság, az Igazgató, illetve a DB-elnök a felsoroltakon kívül 

más, a szakkollégistákat érintő feladatok ellátására is felkérheti, egyben döntési jogkörrel felruházhatja. 

 

 

III. fejezet 

A DB tagjai és szervezete 

 

III.1. A tagság keletkezése 

 

6. § (1) A DB tagság általános és egyenlő választójogon alapuló, titkos és közvetlen szavazás 

eredményeként keletkezik.  

(2) A DB választásokon a Szakkollégium valamennyi, a választás napján aktív státusszal rendelkező tagja 

aktív és passzív választójoggal rendelkezik (SZMSZ 21. § (3)), feltéve, hogy az Igazgatóság ettől az 

FTSZ 30. § (4) (b) szakasza értelemében nem fosztotta meg. 

(3) Érvényes a választás, ha azon legalább a szavazásra jogosult szakkollégisták legalább fele leadja 

szavazatát. 

7. § (1)  A DB elnökének, a DB további négy tagjának, illetve a szakkollégisták által delegált Felvételi 

Bizottság (DB SZMSZ 25. §) tagjainak rendes megválasztásról egy időpontban, de külön szavazás 

keretében kerül sor a tavaszi szorgalmi időszak végén. 

(2) A diákbizottsági választásokat minden év áprilisában vagy májusában a hivatalban lévő DB az általa 

megválasztott háromtagú Választási Bizottsággal (DB SZMSZ 28. §) – az SZMSZ vonatkozó részének 

figyelembe vételével (SZMSZ 21. § (2) – (4)) – bonyolítja le. A választással kapcsolatos időpontokat a 

DB, a választási eljárás további szempontjait a VB határozza meg. 

(3) A DB tagságra jelöltek írásos pályázatban mutatják be elképzeléseiket a választóknak, amelyet 

megfelelő módon közzé kell tenni (SZMSZ 21. § (2)). 

(4) A DB elnök választása esetén a választás eredményes, ha a jelölt vagy a jelöltek valamelyike az 

érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Több jelölt esetén amennyiben ezt az egyik jelölt sem 

éri el, a DB-elnökről szóló szavazás második fordulóját még aznap meg kell tartani úgy, hogy a második 

fordulóban az a két jelölt indulhat, aki a legtöbb szavazatot szerezte. A második forduló érvényes, ha a 
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választásra jogosult szakkollégisták szintén legalább fele leadta a szavazatát.  Amennyiben 

szavazategyenlőség áll elő, vagy a leadott szavazatok száma nem éri el az érvényességi küszöböt, a 

posztra egy héten belül új választást kell kiírni. Egy jelölt esetén, ha a jelölt az első körben nem szerzi 

meg a szükséges szavazatokat, egy héten belül új választásokat kell kiírni.  

(5) A betölthető helyek számának megfelelően a DB megválasztott tagjainak azokat kell tekinteni, akik a 

leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet megszerezték. Amennyiben az utolsó helyen 

szavazategyenlőség alakul ki, az egyenlő szavazatot kapott jelöltek között sorsolással dől el, hogy ki kerül 

be a DB-be.  

(6) A DB tagjainak megbízatása egységesen egy tanévre szól. Az új DB a Veni Sanctén lép hivatalba, s a 

következő tanév Veni Sanctéjáig marad hivatalban. 

 

 

III.2 A Diákbizottság, a Diákbizottság elnökének és tagjainak mandátumának megszűnése 

 

8. § A DB-tagság megszűnik 

a) lemondással, 

b) kettőnél több rendes ülésről való igazolatlan hiányzással (igazoltnak minősül a hiányzás, ha 

azt a DB megállapítja),  

c) két hónapot meghaladó folyamatos távolmaradás folytán; ha a távolmaradás előre látható, a 

DB-tag köteles lemondani, 

d) ha az Igazgatóság a szakkollégistát év közben megfosztja szakkollégiumi tagságától, 

e) amennyiben a feladata ellátására a DB tag alkalmatlanná válik (erről a DB elnök 

előterjesztésére a DB egyszerű többséggel dönt), 

f) amennyiben a fentiek alapján bármely DB tagnak megszűnik a megbízatása, a tisztségre 7 

napon belül rendkívüli választásokat kell kiírni, melyre az általános diákbizottsági választási 

eljárás az irányadó. 

9. § A Diákbizottság megbízatása megszűnik: 

a) ha a mandátuma lejár, 

 b) ha a DB tagok létszáma 3 fő alá csökken, ez esetben a DB megszűnésének megállapításával 

egyidejűleg a hivatalban levő DB a Választási Bizottsággal (DB SZMSZ 28. § (1)) közösen új 

diákbizottsági választásokat ír ki, 

 c) ha a két hónapot meghaladóan nincs DB ülés összehívva. 

10. § (1) A választásra jogosult szakkollégisták legalább egyharmada a DB elnökével szemben írásbeli 

konstruktív bizalmatlansági indítványt nyújthat be akként, hogy egyúttal megjelölik a DB-elnökének 

jelölt személyt is.  

(2) Ha az indítvány alapján a választásra jogosult szakkollégisták legalább kétharmada az kizárólag egy 

fordulós szavazás útján bizalmatlanságát fejezi ki, az új DB elnöknek jelölt személyt megválasztottnak 

kell tekinteni.  

 

 

III.3. A Diákbizottság vezetése: az elnök és a titkár 

 

11. §  (1) A DB-elnöke felel a Diákbizottság működéséért, az önkormányzatiság fenntartásáért. Ezen kívül 

szavazati joggal a Szakkollégium Igazgatóságának, s tanácskozási joggal egyéb testületeknek is a tagja. 

(2) A DB elnök feladatai: 

a) a DB titkárral közösen, előre egyeztetett munkamegosztás alapján irányítja a Diákbizottság 

Elnöki Tárcáját, 

b) irányítja a DB munkáját, ellenőrzi a DB tagjainak tevékenységét, és az irányításuk alá tartozó 

tárcáknak a működését,  

c) összehívja és vezeti a Diákbizottság üléseit,  
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d) konkrét feladatot adhat a DB tagjainak és ellenőrzi azok végrehajtását, 

e) részt vesz az Igazgatóság ülésein, ott szavazati joga van (SZMSZ 19. § (2) (b)), 

f) útján kihirdeti a DB által hozott határozatokat, 

g) ellen jegyzi a DB ülésein készült jegyzőkönyveket, 

h) tanácskozási joggal részt vesz a Tanulmányi Tanács ülésén (SZMSZ 17. § (2)), 

i) amennyiben arra meghívást kap, tanácskozási joggal részt vehet a szakkollégisták támogatási- 

és ösztöndíj ügyeinek intézésében eljáró Ösztöndíjbizottság ülésein, illetve egyéb fórumokon, 

j) részt vesz a féléves kiértékeléseken, s ott szavazati joga van, 

k) vezetésével a DB-tagok munkájukról szemeszterenként, de legalább tanévente egyszer, 

szóban, vagy írásban beszámolnak a Kollégiumi Fórumnak, 

l) részt vesz minden olyan tanácskozáson, ahova a Szakkollégium további szervei (Igazgatóság, 

Kollégiumi Felügyelőbizottság) meghívják, vagy a részvételt maga kérvényezi (SZMSZ 14. § 

(3)). 

 

III.4. A DB titkár 

 

12. § (1) A DB titkár az elnök akadályozatása esetén minden fórumon helyettesíti az elnököt, ahol a DB 

elnök minden jogkörével rendelkezik. 

(2) Döntéseit az elnök helyettesítése esetén saját hatáskörben eljárva, az elnök véleményének kikérése 

nélkül meghoztatja. 

(3) Automatikusan betölti a DB alelnöki funkciót is. 

(4) Az elnökkel közösen részt vesz az Igazgatóság, a szakkollégistákról szóló féléves kiértékelésén, ahol 

tanácskozási joga van. 

 

IV. fejezet 

A DB munkája 

 

IV.1. A DB ülései  

 

13. § (1) A DB a döntéseit, illetve határozatait az ülésein hozza. A DB üléseinek összehívásáról és 

napirendjének meghatározásáról a DB-elnök, illetve akadályoztatása esetén a DB titkára gondoskodik.  

(2) Az üléseken a DB tagjai szavazati joggal vesznek részt. A szavazás módjáról (írásban, kézfeltartással) 

a DB egyszerű többséggel dönt. Ez alól kivételt a személyi ügyekben történő szavazás jelent, ahol minden 

esetben írásbeli szavazás szükséges. 

(3) A DB ülései fő szabály szerint nyilvánosak.  

(4) A DB kivételesen zárt ülést tart az alábbi esetekben: 

 a) amennyiben személyi ügyekről tárgyal, valamint 

 b) a DB elnöke vagy két tagjának kérésére.  

(5) Zárt ülés tartását a DB elnöke rendeli el, s azon a DB tagok mellett csak azok vehetnek részt, akinek 

ezt a DB engedélyezi. 

(6) Zárt ülés elrendelhető a teljes ülésre, valamint meghatározott napirendi pontok tartamára.  

(7) A nyilvános üléseken minden szakkollégista tanácskozási joggal jelen lehet. Tanácskozási joggal részt 

vehet még továbbá az Igazgató, a Titkár-pedagógiai munkatárs, a Szakkollégiumi lelkész, a 

Szakkollégium bármely munkatársa, illetve bármely más személy, akit a DB meghív. 

(8) A tanácskozási jog a DB ülésén való aktív részvételt tesz lehetővé, amely magában foglalja a 

véleménynyilvánítást és a javaslattételi jogosultságot is. Az ülés rendjének fenntartása érdekében a nem 

DB tag szakkollégistáknak és a meghívottaknak az ülésen való kérdezési, felszólalási és javaslattételi 

rendjéről a DB elnöke vagy az ülést levezető DB-tag rendelkezik. Az ülést megzavaró szakkollégista vagy 

meghívott a DB elnökének ilyen irányú döntése értelmében az ülésről kizárható. 

(9) A DB az általa felügyelt kérdésekben meghallgatásra az érintett szakkollégistát, illetve 

szakkollégistákat behívhatja. Az ülésen a meghallgatásra behívott szakkollégista, illetve több 
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szakkollégista esetén közülük legalább egy fő képviselő köteles megjelenni. Akadályozatása esetén a DB 

kérdéseire hét napon belül, írásban köteles válaszolni. 

14. § (1) A DB a rendes üléseit a szorgalmi időszakban köteles minimum havi rendszerességgel, a 

szakkollégisták által ismert időpontban és helyszínen megtartani. A DB üléseinek szemeszter elején 

kijelölt időpontjától a DB több tagjainak akadályoztatása esetén eseti jelleggel el lehet térni. 

(2) A DB a számonkérési időszakban csupán rendkívüli esetben köteles ülést tartani. Ennek módjáról és 

formájáról a DB elnöke rendelkezik. 

(3) A DB rendkívüli ülést tart, ha a DB elnöke vagy legalább  kettő DB-tag azt szükségesnek tartja és 

igényét írásban jelzi ezt a DB elnökének, a napirend megjelölésével. Ez esetben a DB-elnök köteles az 

ülést 3 napon belül összehívni. Amennyiben e kötelességének nem tesz eleget, bármely DB-tag 

összehívhatja a rendkívüli ülést. 

15. § A DB üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza különösen a megjelentek felsorolását, az 

elfogadott határozatokat, valamint az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó és a napirenden kívüli 

rögzítendő vagy rögzíteni kért mozzanatokat. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető, valamint az 

ellenjegyzőként a DB-elnök aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyvet a faliújságon, és elektronikusan a 

szakkollégiumi levelezőlistán kell közzétenni. 

 

IV.2. A DB határozathozatala 

 

16. § (1) A DB rendes és a rendkívüli ülései egyaránt a DB tagok legalább három DB tag jelenlétében 

határozatképes. 

(2) A DB határozatait határozatképesség esetén a jelen szabályozás 23. § (3) szakaszában foglaltak 

kivételeitől eltekintve az ülésen jelen lévő DB tagok egyszerű többségével hozza. A szavazás módjáról 

pedig a jelen szabályozás 20. § (2) szakasza rendelkezik. 

(3) A DB a következő kérdésekben az összes DB tag minősített, kétharmados többségével hoz döntést: 

 a) a DB  SZMSZ előterjesztésének elfogadása és módosítása, 

 b) a szakkollégiumi SZMSZ módosítására tett javaslat, 

 c) a Szakkollégium Házirendjének, illetve annak mellékleteinek módosítására tett javaslat 

 elfogadásáról, 

d) személyi kérdésekben (ez alól a DB és FEB tagság (DB SZMSZ 8. § (e), 26. § (2)) helyben 

hagyásáról vagy megszüntetéséről szóló szavazás képez kivételt).  

(4) A DB elnöke rendkívüli esetekben (az üléseken kívül) elektronikus úton történő ülést, illetve szavazást 

rendelhet el. Elektronikus úton történő szavazás személyi kérdésekben csak a teljes anonimitás biztosítása 

mellett lehetséges. 

 

 

II. RÉSZ 

 

I. fejezet 

A Felvételi Bizottság 

 

 

17. § (1) A Felvételi Bizottság, illetve a Választási Bizottság a DB-től függetlenül végzi a feladatát, 

azonban mindkét esetben a fellebbviteli fórumukként jár el a DB, illetve utóbbi mandátumát is a DB-től 

kapja. 

 

I.1. A Felvételi Bizottság 

 

18. § (1) A Szakkollégium a rendes és rendkívüli felvételi eljárásá(ok)ba a szakkollégistákat is bevonja. 

(FTSZ 12.§ (1)) 

(2) Ennek keretében Szakkollégium közössége a felvételi eljárás(ok)hoz létrehozandó Felvételi 

Bizottságba (továbbiakban FEB) két szakkollégistát választ meg (FTSZ 12. § (1)). 

(3) A FEB-nek hivatalból (harmadik) tagja és elnöke a mindenkori felvételiért felelős DB tag. A további 

tagokat a szakkollégisták, a rendes diákbizottsági választások alkalmával választják. 
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(4) A betölthető helyek (kettő) számának megfelelően a választáson legtöbb szavazatot kapott jelöltek 

lesznek a FEB tagjai. 

(5) A FEB tagjainak mandátuma egy tanévre szól, amelynek kezdete és vége megegyezik a DB-s 

mandátumok kezdetével és végével. 

(6) A FEB tagjai mind az írásbeli, mind a szóbeli felvételi eljárásban részt vesznek, s az Igazgatóság 

felvételivel kapcsolatos értékelésein tanácskozási joggal vesznek részt.  

(7) A szóbeli felvételin a FEB meghallgatásai nyilvánosak, s a szakkollégisták  kérdéseikkel is részt 

vehetnek a szóbeli meghallgatáson. A teremben lévő  szakkollégisták számáról, a szakkollégisták által 

felteendő kérdések sorrendjéről, azok számáról azonban a FEB elnöke rendelkezik.  

(8) Amennyiben a szóbeli felvételit valamelyik szakkollégista zavarja, a FEB elnöke a meghallgatásról 

kizárhatja. 

19. § (1) A FEB tagság megszűnik: 

(a) lemondással, 

 (b) ha az Igazgatóság a szakkollégistát év közben megfosztja szakkollégiumi tagságától, 

(c) amennyiben a feladata ellátására a FEB tag alkalmatlanná válik, 

(d) a felvételi pályázatok, vagy azok egyes elemeinek helytelen kezelése (különösen is annak a 

felvételi eljárásban részt nem vevő szakkollégisták részére történő kiadása) esetén, 

 (e) amennyiben a FEB tag nem tud részt venni a felvételi eljárás bármely stádiumában, 

(f) továbbá minden esetben amennyiben a FEB tagjai működésük során az FTSZ felvételi 

eljárással kapcsolatos pontjaival ellentétes módon járnak el.  

(2) A 26. § (1) (e) pontjának teljesülése esetén a FEB tagság automatikusan megszűnik, a 26. § (1) (b) – 

(d) és (f) pontok esetén a DB, a felvételiért felelős tárcavezetőjének előterjesztése alapján egyszerű 

többséggel dönt a FEB tagság helyben hagyásáról, vagy megszüntetéséről. 

(3) FEB tagság megszűnésével csak akkor kerül sor újabb választásra, ha az előző FEB választások során 

szavazatot kapott szakkollégisták nem vállalják a tisztséget, vagy nem volt több jelölt az adott 

választáson.  

20. § (1) A FEB tagság, a Választási bizottsági tagsággal összeférhetetlen.  

(2) A bizottság működésével kapcsolatos minden egyéb kérdésről a DB rendelkezik. 

 

 

II. fejezet 

A Választási Bizottság 

 

21. § (1) A Szakkollégium szavazásait a Diákbizottság bonyolítja le. Ez alól kivételt képeznek a rendes és 

rendkívüli diákbizottsági, a konstruktív bizalmatlansági indítványról szóló, illetve a rendes és rendkívüli 

Felvételi bizottsági választások, illetve minden olyan választás, amit a DB a Választási Bizottság 

(továbbiakban: VB) hatáskörébe utal. Ezek lebonyolítása a VB feladata. 

(2) A VB tagja lehet bármely aktív státuszú szakkollégista, aki az FTSZ alapján nem esik a szavazati 

jogot kizáró okok hatálya alá (FTSZ 30. §), illetve nem esik jelen szabályozás 31. § (1) szakaszának 

hatálya alá. 

(3) A VB három tagját a DB tagjai, a választásokat megelőzően legalább egy hónappal, egyszerű 

többséggel választják.  

(4) A VB elnökét a VB tagjai (maguk közül) titkos szavazással választják.  

(5) A VB tagjainak mandátuma egy választási időszak idejére szól. 

22. § A VB – a DB hatáskörébe tartozó, választással kapcsolatos időpontok (jelölési, pályázati időszak, 

szavazás napja) kijelölését leszámítva – teljes egészében köteles levezényelni a választásokat, így a VB 

hatáskörébe tartozik a 

a) a DB elnökével közösen a választások kiírása, valamint ezzel egy időben a választási eljárásról 

szóló dokumentum (a DB egyetértésével történő) elkészítése és közzététele, 

  b) a választási névjegyzék közzététele,  

  c) a jelölőlapok kihelyezése, 

  d) a jelölési időszak végén a jelöltek közzététele, 

  e) elnöke révén a pályázatok begyűjtése és közzététele, 

  f) az elektronikus úton érkezett szavazatok összegyűjtése, 
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  g) a szavazás lebonyolítása, a megválasztott DB, illetve FEB tagok nevének kihirdetése, 

  h) a választásokról jegyzőkönyv készítése, annak a faliújságon és a levelezőlistán történő 

 közzététele.   

23. § (1) A titkos szavazások során történt esetleges szabálytalanságok miatt a DB elnökének címezve 

írásban fellebbezést lehet benyújtani az eredmények nyilvánosságra hozatalától számított két napon belül. 

(2)  A fellebbezés benyújtása után a DB elnöke legkésőbb két napon belül köteles két, sorsolással 

kiválasztott, a FTSZ 30. § (4) (b) hatálya alá nem eső, a sorsolás napján szakkollégiumi tisztséget be nem 

töltő, s arra nem pályázó szakkollégistával a fellebbezést kivizsgáltatni. 

(3) A döntésről a fellebbező felet, illetve feleket a DB elnöke a kivizsgáló szakkollégisták ellenjegyzése 

mellett a fellebbezés benyújtása után legkésőbb négy napon belül, írásban köteles kiértesíteni.  

(4) Bizonyítottan elkövetett szabálytalanság esetén, amennyiben az a választások eredményét érdemben 

befolyásolta, a szavazást meg kell ismételni.   

(5) A döntés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

24. § (1) A VB tagság a DB tagsággal, a DB tagságra való jelöléssel, a FEB tagsággal, a FEB tagságra 

jelöléssel összeférhetetlen. 

(2) A bizottság működésével kapcsolatos minden egyéb kérdésről a DB rendelkezik. 

 

 

III. RÉSZ  

 

Záró rendelkezések 

 

 

25. § (1) Az itt nem szabályozottakra az SZMSZ, illetve az FTSZ a mérvadóak. 

(2) Jelen szabályzat módosításának rendje: 

 (a) Módosító javaslatot a DB bármely tagja a soron következő DB ülés előtt legalább öt  nappal, 

írásban benyújtva tehet. 

(b) A módosítás elfogadásához a teljes DB kétharmadának támogatása szükséges. 

(c) A módosított DB SZMSZ-t az Igazgatóság a következő ülésén – amennyiben az nem  ütközik 

az SZMSZ-be, illetve más jogszabályokba – a DB elnökének előterjesztése alapján jóváhagyja 

(SZMSZ 20. §). 

(d) Az Igazgatóság által is jóváhagyott módosítást a DB a soron következő Kollégiumi Fórumon 

köteles előterjeszteni, s a módosításról szóló szavazást levezényelni. A Kollégiumi Fórum a 

módosító javaslatot a szakkollégisták legalább felének jelenléte mellett, egyszerű többséggel 

fogadja el. 

(e) A módosított DB SZMSZ a Kollégiumi Fórumon történő elfogadását követő napon lép 

hatályba, egyúttal a korábbi DB SZMSZ hatályát veszti. 

(f) A DB SZMSZ-t csak a helyébe lépő szabályzat egyidejű elfogadása és életbe léptetése mellett 

lehet hatályon kívül helyezni. 

(g) A DB, a FEB és a VB hatáskörébe tartozó ügyek esetén a DB SZMSZ rendelkezéseivel 

ellentétes eljárás, döntés, tevékenység érvénytelen. 

(h) A DB SZMSZ értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos vitás kérdésekben az DB dönt. A 

döntés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.  

 

 

Szombathely, 2012. október 17. 

 

 


